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ORGANISATIE ELO UNITED IN HET KORT 

    

Bestuur & Ondersteuning   

 
Voorzitter 
Penningmeester  
Secretaris  
Bestuurslid 
Bestuurslid 
 

 
Remco Oskam 
Stefan Blom 
vacant 
Rinus Buning 
Els van Deijk 
 

 
074-2771583 
074-2780340 
 
074-2770700 
074-2771900 
 

 
voorzitter@elo-united.nl 
penningmeester@elo-united.nl 
secretaris@elo-united.nl 
info@elo-united.nl 
info@elo-united.nl 

 
 

Competitie Contact Personen   

 
Competitieleiders: 
 
 Bondsteams 
 
 Regioteams 
 
 Jeugdteams 
 
 
Shuttles: 
 
Verenshuttle beheerder: 
Nylonshuttle beheerder: 
 

 
 
 
Hans Schepers 
 
Bart IJzereef 
 
Paul Hilgerink 
 
 
 
 
Lars Oskam 
Geert Kruize 

 
 
 
074-2500436 
06-20530526 
074-2669960 
06-24558004 
074-2770552 
06-19385188 
 
 
06-15693869 
074-2668527 
 

 
 
 
 
 
    ccp_elounited@badminton.nl 
     
 
 
 
 
 
lars.oskam@home.nl 
gkruize@home.nl 
 

 
 
Verenigingscontributie seizoen 2017 / 2018 
(Van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018, bedragen per kwartaal) 
 
Basiscontributie senioren   € 48,00 
Trainingstoeslag recreanten / regiospelers € 20,00 
Trainingstoeslag selectiespelers 2 x training  € 65,00 
Trainingstoeslag selectiespelers 1 x training  € 45,00 
Competitiebijdrage senioren competitie  €   5,00 
 
 
Basiscontributie jeugd        (1 keer training) € 37,00 
Trainingstoeslag        (2 keer training) € 30,00 
Competitiebijdrage     (bij deelname aan sen. competitie) €   5,00 
Verenshuttletoeslag   (bij deelname aan sen. competitie) € 25,00 
 

 

Bondsbijdragen (bedragen per jaar, onder voorbehoud) 
 
Bondsbijdrage 2017 (senioren en jeugd recreanten)  € 17,50 
Bondsbijdrage 2017 (spelers seniorencompetitie)   € 76,90 
Bondsbijdrage 2017 (spelers jeugdcompetitie)   € 22,55 

 
Voor een toelichting op de nieuwe contributie zie pagina 15 & 16. 
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Beste ELO-leden, 

 

De Technische Commissie is in de 

afgelopen weken volop aan het werk 

geweest om op verschillende terreinen het 

nieuwe seizoen voor te bereiden. 

De nieuwe teams zijn geformeerd en bij de 

jeugd zelfs met één team meer dan het 

afgelopen seizoen. Een positieve 

ontwikkeling, omdat juist de competitie voor 

extra binding zorgt. Als het nieuwe seizoen 

gestart is, zullen ook nog de teams die 

Opstapcompetitie gaan spelen gevormd 

worden. 

 

Ook op het gebied van training en vrij 

spelen zijn er nieuwe ontwikkelingen. Zo zal 

de tweede vrije speelavond niet meer op de 

vrijdagavond zijn, maar op de 

donderdagavond in de Slangenbeek. 

Hiermee heeft zowel de maandagavond als 

de donderdagavond een combinatie van 

training en vrij spelen. Echte 

verenigingsavonden dus. 

De trainingsgroepen bij de jeugd hebben 

ook een andere insteek gekregen. 

Uitgangspunt hierbij is dat alle jeugdleden 

de mogelijkheid hebben om twee keer per 

week te kunnen trainen. Op donderdag en 

vrijdag wordt eerst gestart met de jongste 

spelers en spelers die als nieuw lid 

instromen. Vervolgens hebben de 

jeugdleden training op maandag en 

donderdag. Voor de echte fanatiekelingen 

kan er dan op vrijdag nog extra getraind 

worden. 

 

Iets waar alle leden mee te maken hebben 

is de wijziging van het lidmaatschap. Op de 

ALV die in juni werd gehouden is het 

voorstel aangenomen dat regelt dat er niet 

meer per kwartaal opgezegd kan worden, 

maar dat dit uitsluitend per seizoen kan. Wat 

niet veranderd is, is dat de contributie net 

zoals in het verleden verdeeld over 4 

momenten in het seizoen geïncasseerd 

wordt. 

 

In de sporthal Veldwijk gaat dit seizoen de 

pilot “themahal” van start met volleybal en 

handbal. Samen met de gemeente, andere 

badmintonverenigingen en overige grote 

gebruikers van de Hasseler Es en 

Slangenbeek blijven wij in gesprek over 

samenwerkingsverbanden. Een interessante 

ontwikkeling voor de komende tijd.  

 

Kortom, het wordt weer een uitdagend 

seizoen. Namens het bestuur wens ik 

iedereen veel speelplezier toe. 

 

Remco Oskam, 

Voorzitter 
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Trainingen + vrijspelen 
 

Dag Tijdstip Groep Begin Einde Locatie 

Maandag 09.30-12.00 Badminton Overdag 04-09-17 11-06-18 Hasseler Es 

Maandag 18.30-19.30 Aspiranten 04-09-17 11-06-18 Hasseler Es 

Maandag 18.30-20.00 Jeugdselectie 04-09-17 11-06-18 Hasseler Es 

Maandag 19.30-20.30 Instroom recreanten training 26-09-17 11-06-18 Hasseler Es 

Maandag 20.30-21.30 Recreanten/ Regio 04-09-17 11-06-18 Hasseler Es 

Maandag 20.00-21.30 Senioren Selectie  04-09-17 11-06-18 Hasseler Es 

Maandag 20.00-22.00 Vrijspelen 04-09-17 11-06-18 Hasseler Es 

Donderdag 17.30-18.30 Jeugd Slangenbeek 07-09-17 14-06-18 Slangenbeek 

Donderdag 18.30-20.00 Jeugd Selectie 07-09-17 14-06-18 Slangenbeek 

Donderdag 18.30-20.00 Aspiranten 07-09-17 14-06-18 Slangenbeek 

Donderdag 20.00-21.30 Senioren Selectie  07-09-17 14-06-18 Slangenbeek 

Donderdag 20.00-21.30 Vrijspelen 07-09-17 14-06-18 Slangenbeek 

Vrijdag 17.00-18.15 Jeugd Hasseler Es 08-09-17 15-06-18 Hasseler Es 

Vrijdag 18.15-20.00 Jeugd Extra 08-09-17 15-06-18 Hasseler Es 

 
 

Competitie 
 

Dag Tijdstip Team Begin Einde Locatie 

Maandag 20.00-22.30 Teams 7, 8, H1 11-09-17 19-02-18 Hasseler Es 

Zondag 11.00-14.00 Teams J1, J2, J3, J4, J5, 6 17-09-17 25-02-18 Hasseler Es 

Zondag 14.00-17.00 Teams 1, 2, 3, 4, 5 17-09-17 25-02-18 Hasseler Es 

 
 
     

 
 

 

Hasseler Es Slangenbeek 
     
                                                

ZAALUREN SEIZOEN 2017 / 2018 
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TEAMINDELING … 

Team 1, 3e divisie bond 

Wilburn Andreae 
Olaf Drupsteen 
Joey Verlinden 
Annelyn de Gooijer 
Anneleen Schepers 
Leonie de Swart 
 

Team 2, 3e divisie bond 

Jordy Gervink 
Robin Hardwick 
Bart IJzereef 
Daphne Molenbroek 
Linda Schonewille 

Team 3, Hoofdklasse regio 

Lars Oskam 
Roel Slenter 
Jesse Stekelenburg 
Lisette Braker 
Janine Stekelenburg 

Team 4, 1e klasse regio 

Stef Grootenhaar 
Mark Roelofs 
Freddy Vredegoor 
Donny Voll 
Joyce Assink 
Eline Clarisse 
Liset Horsselenberg 
Marit Sueters 
 

Team 5, 5e klasse regio 

Daniël Bloem 
Jochem Geerdink 
David Mesut 
Nienke Hoitink 
Katharina Novikova 

Team 6, 5e klasse regio 

Geert Kruize 
Remco Oskam 
Ben Geertsema 
Armand de Keyser 
Carmen Berghuis 
Herma Jansink 
Ylva Leuftink 
 

Team 7, 5e klasse regio 

Gé Klein Wolterink 
Gerrit ter Hennepe 
Margreth de Wit 
Ingrid Hagedoorn 

Team 8, 5e klasse regio 

Stefan Blom 
Stephan Grunder 
Judith ten Dolle 
Renate Grobben 
Marlies Katgert 

Team H1, herenklasse regio 

Dorindo Buma 
Bobby Schreurs 
Jurjen Stekelenburg 
Huub Nieuwenhuis 
Aswin Koebrugge 
 

 
 
 
 
 

  
Terug in de tijd, team 1 én 2 kampioen, seizoen 2001-2002 
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… VERVOLG TEAMINDELING 

Team J1, U16 jeugd 

Bas Breukelman 
Hugo Oudenaarden 
Janoa Kreijzer 
Merel van ’t Hul 
Yasmin Schriemer 
Esmée Holleman  
 

Team J2, U16 jeugd 

Bas van der Meulen 
Bart Vossebeld 
Yorrit Bos 
Oscar Wulferink 
Kyra Grutterink 
Alica Halman 
Nicole Oude Heuvel 
 

Team J3, U13 jeugd 

Jesper van Schoonhoven 
Wiebe van Grouw 
Bas Koebrugge 
Merlinn van Schoonhoven 
Alyssa Slots 

Team J4, U13 jeugd 

Stijn Tempelman 
Kaj Markus 
Luka Nieuwenhuis 
Anne-Fleur Kwakkenbos 
 

Team J5, U13 jeugd 

Niels ten Brinke 
Sem Heubach 
Milou Holleman 
Nikki de Graaf 

 

 

  

De teams(amenstelling) in de Opstapcompetitie kan nog aangevuld worden. Hier kunnen 
nieuwe spelers zich nog t/m 10 september voor aanmelden. 

 
 

START COMPETITIE 2017 / 2018 

 
De competitie zal voor de Regio beginnen op maandag 11 september. Het eerste weekend in 
de bondscompetitie en de eerste speeldag in de Hasseler Es zal zijn op zondag 17 september. 
Van 11.00 tot 17.00 zijn de competitieteams in volle strijd te bewonderen. Informatie over de 
competitie zal op de infoavonden (maandag 4 september) worden verspreid. Voor de 
bondsteams zal dit tijdens een van de trainingen op donderdag gebeuren.  
 

 
 

LENTECOMPETITIE 2018 
 
In het seizoen 2016-2017 is voor het negende jaar meegedaan aan de Lentecompetitie met 2 
teams. Ook binnen de Regio wordt de Lentecompetitie goed ontvangen. Met de nieuwe aanwas 
aan recreatieve spelers zullen wij het komende seizoen ook weer uitgebreid stil staan bij de 
Lentecompetitie met als doel om het komende seizoen in de recreantenklassen met meerdere 
teams deel te nemen. Begin 2018 zullen we vanuit de Regio geïnformeerd worden over de 
Lentecompetitie in het komende seizoen. 
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SPEELTIJDEN THUISWEDSTRIJDEN COMPETITIE TEAMS 

 

Team Dag Tijd Hal  Team Dag Tijd Hal 

1 Zondag 14.00-17.00 Hasseler Es  Jeugd 1 Zondag 11.00-14.00 Hasseler Es 

2 Zondag 14.00-17.00 Hasseler Es  Jeugd 2 Zondag 11.00-14.00 Hasseler Es 

3 Zondag 14.00-17.00 Hasseler Es  Jeugd 3 Zondag 11.00-14.00 Hasseler Es 

4 Zondag 14.00-17.00 Hasseler Es  Jeugd 4 Zondag 11.00-14.00 Hasseler Es 

5 Zondag 14.00-17.00 Hasseler Es  Jeugd 5 Zondag 11.00-14.00 Hasseler Es 

6 Zondag 11.00-14.00 Hasseler Es      

7 Maandag 20.00-22.30 Hasseler Es  Opstap Zondag 11.00-14.00 Hasseler Es 

8 Maandag 20.00-22.30 Hasseler Es      

Heren 1 Maandag 20.00-22.30 Hasseler Es      

 

   
 

SPEELTIJDEN 1e TEAM – 3e DIVISIE 

 
THUIS  UIT DAG DATUM TIJD Plaats 

Smash Hoogeveen 1 - ELO United 1 zaterdag 16-09-2017 12:30 HOOGEVEEN 

ELO United 1 - Flits BC 1 zondag 24-09-2017 14:00 HENGELO 

Drachten BC 1 - ELO United zaterdag 30-09-2017 12:30 DRACHTEN 

ELO United 1 - Ulftse BC 2 zondag 08-10-2017 14:00 HENGELO 

Almere BV 6 - ELO United 1 zaterdag 28-10-2017 19:00 ALMERE 

ELO United 1 - DIOK DBV 1 zondag 05-11-2017 14:00 HENGELO 

BECA 2000 3 - ELO United 1 zondag 12-11-2017 14:00 ARNHEM 

ELO United 1 - Smash Hoogeveen zondag 19-11-2017 14:00 HENGELO 

Flits BC 1 - ELO United 1 vrijdag 01-12-2017 19:30 WIERDEN 

ELO United 1 - Drachten BC 1 zondag 10-12-2017 14:00 HENGELO 

Ulftse BC 2 - ELO United 1 zaterdag 16-12-2017 15:30 ULFT 

DIOK DBV 1 - ELO United 1 zaterdag 13-01-2018 18:30 ENSCHEDE 

ELO United 1 - BECA 2000 3 zondag 21-01-2018 14:00 HENGELO 

ELO United 1 - Almere BV 6 zondag 28-01-2018 14:00 HENGELO 
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COMPETITIE INFO-AVOND SENIOREN REGIO 

 
Maandag 4 september is er een info-avond voor een ieder die senioren regiocompetitie speelt. 
De teamleiders zullen voor deze avond een aparte uitnodiging krijgen. Zij kunnen op deze 
avond de competitiespullen voor hun team ophalen. Voor de (jeugd)spelers die nieuw zijn in de 
seniorencompetitie is er vanaf 20.00 de gelegenheid om hun spullen op te halen en vragen te 
stellen. Ook zij krijgen hiervoor een uitnodiging.  
 
De info-avond zal in de kantine van sporthal Hasseler Es plaatsvinden. 
 
Ik hoop hier de teamleiders en jeugdige spelers te zien! 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bart IJzereef 
Competitieleider Regio 
ccp_elounited@badminton.nl 
 

 

COMPETITIE INFO-AVOND JEUGD 
 
Evenals voorgaande seizoenen zal er ook dit keer een competitie-informatieavond worden 
gehouden. Deze avond is bedoeld om spelers en hun ouders in de Jeugdcompetitie van 
verdere informatie te kunnen voorzien en om eventuele vragen te beantwoorden. Tevens zullen 
op de avond de schema’s en benodigdheden voor de competitie aan de spelers worden 
uitgereikt. In de organisatie zijn een aantal dingen geheel gewijzigd en nieuw, bijvoorbeeld de 
wedstrijdformulieren en natuurlijk het nieuwe Regio Competitiereglement. Ook hier zal uitleg 
over worden gegeven.  
Het is dus van het grootste belang dat jullie hierbij aanwezig zijn om de competitie verder 
soepel te laten verlopen. Aangezien wij dit seizoen 5 teams met in totaal 26 spelers in de 
Jeugdcompetitie hebben spelen is, evenals vorig seizoen, er gekozen voor één gezamenlijke 
info-avond in plaats van een gesprekje met alle teams apart.  
Aan de spelers die dit seizoen voor het eerst competitie gaan spelen wordt gevraagd een van 
de ouders mee te nemen. De overige spelers mogen ook alleen komen. 
 

Indien jullie echt verhinderd zijn te komen wordt het zeer op prijs gesteld dit aan Aswin 
Koebrugge door te geven!!! 

 
Datum: maandag 4 september 2017 
Plaats:  Kulturhus Hasselo / Kantine sporthal 
Tijd:  19.30 - ± 20.30 
 
Ik hoop jullie allemaal maandag 4 september in de sporthal Hasseler Es te zien en wens alle 
spelers alvast een succesvolle competitie toe!!! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Paul Hilgerink, competitieleider Jeugd ELO United 
Aswin Koebrugge, technische commissie 
ccp_elounited@badminton.nl  

 
 

ALLEEN VOOR REGULIERE JEUGDCOMPETITIE, INFORMATIE OPSTAPCOMPETITIE VOLGT 
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OPSTAPCOMPETITIE JEUGD 

 
Al vele jaren spelen jeugdleden in de jeugdcompetitie of al bij de senioren. De jeugdcompetitie 
kent alleen een onderverdeling naar leeftijd, de senioren alleen op niveau. Deze indeling heeft 
het altijd lastig gemaakt voor nieuwe spelers om in te stromen in de competitie op een passend 
speelniveau. 
Het komende seizoen gaat voor het tweede seizoen in onze Regio de Opstapcompetitie van 
start. De Opstapcompetitie is een competitievorm helemaal gericht op spelers die voor het eerst 
competitie gaan spelen. Doordat alle deelnemers voor het eerst wedstrijden gaan spelen ligt het 
niveau ook veel dichter bij elkaar dan we dat in de reguliere competitie soms zagen. 
In veel opzichten lijkt de Opstapcompetitie op de reguliere jeugdcompetitie. Zo speel je als team 
zowel uit- als thuiswedstrijden, doen dezelfde verenigingen mee als in de reguliere 
jeugdcompetitie en worden zo veel mogelijk de standaard spelregels van badminton gebruikt. 
Er zijn ook veel dingen juist anders om spelers vertrouwd te maken met het spelen van 
wedstrijden, de opstapcompetitie moet juist zo laagdrempelig mogelijk zijn. 

o Globale indeling in leeftijdsgroepen 
o Bij jongste spelers 5 in plaats van 8 partijen per wedstrijden 
o 5 uit- en 5 thuiswedstrijden in het seizoen, altijd in het weekend 
o Begeleiding en aanwijzingen tijdens wedstrijd (het leren wedstrijden spelen is 

belangrijk) 
o Tegenstanders van verenigingen uit de buurt (regio Twente) 
o Veel vrijheid in maken van planning (bv. nooit in vakanties) 
o Geen kosten voor deelnemers (geldt ook voor reguliere jeugdcompetitie) 
o Thuiswedstrijden worden gespeeld op zondag in de sporthal Hasseler Es als ook de 

reguliere competitie wordt gespeeld, zodat spelers en ouders makkelijk vertrouwd raken 
met de competitie. 

 

GROEP LEEFTIJD AANTAL PARTIJEN 
PER WEDSTRIJD 

1 15, 16, 17, 18 jaar 8 

2 11, 12, 13, 14 jaar 8 

3 9, 10 jaar 8 

4 6, 7, 8 jaar 5 

 
Laagdrempelige competitie voor beginnende spelers, dat is waar de Opstapcompetitie om 
draait. Via deze brief en bijlage (infoflyer van Badminton Nederland) willen wij jullie graag 
informeren over deze nieuwe competitievorm en geven wij jullie de mogelijkheid je ook aan te 
melden. 

ALLE SPELERS DIE NOG GEEN COMPETITIE SPELEN,  
MELD JE AAN EN DOE MEE !!! 

 
Het ligt op dit moment nog niet helemaal vast in welk weekend de Opstapcompetitie van start 
gaat, maar dat zal ergens half oktober zijn. Het einde van de Opstapcompetitie zal ergens half 
februari zijn. Verdeeld over deze periode worden dus de 5 uit- en 5 thuiswedstrijden als team 
gespeeld. 
Alle spelers die zich voor de Opstapcompetitie aanmelden zullen door het Jeugdbestuur in 
samenspraak met de trainers in een team worden ingedeeld. Alle jeugdleden die op dit moment 
geen competitie spelen zullen we binnenkort persoonlijk verder informeren over het precieze 
verloop van de opstapcompetitie, zoals speeltijden & data, teamindeling. Aanmelden voor dit 
seizoen kan nog t/m 10 september as. 
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KANTINE HASSELER ES – BARDIENSTEN 
 
Het afgelopen seizoen hebben de teams die competitie hebben gespeeld op de zondag ook 
zorg gedragen voor de bezetting van de kantine. Dit systeem heeft goed gefunctioneerd en zal 
ook het komende seizoen worden gebruikt. De start zal zondag 17 september zijn. Het rooster 
zal terug te vinden zijn in Het Gele Boekje, het infoboekje over de competitie. Naast de 
competitiedagen zal dit systeem ook gebruikt worden tijdens de verschillende toernooien die in 
de Hasseler Es georganiseerd worden. 
 

         
 

      
 

 

GERRIT BOS JEUGDTOERNOOI 2016 

 

...AANKONDIGING...  

ELO United organiseert op 
21 en 22 oktober 2017 

RCJT GERRIT BOS JEUGDTOERNOOI 
in Sporthal Hasseler Es 

H. Woodstraat 60, 7558 CR Hengelo  

zaterdag van 09.00 – ca.20.00 uur 
zondag van 10.00 - 17.00 uur  

 

Info & aanmelding binnenkort op: http://badmintonnederland.toernooi.nl of www.toernooi.nl 
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TOERNOOIEN GEORGANISEERD IN DE REGIO 

 
In het seizoen 2017-2018 zullen er in de Regio een aantal toernooien worden georganiseerd. Er 
volgt hier alvast een verkort overzicht. Te zijner tijd zal er meer informatie over de toernooien te 
vinden zijn in de zaal en op de website. 
 
Gerrit Bos Jeugd Toernooi (Open Jeugdtoernooi van ELO United in regionaal circuit) 
21 oktober 2017   Hasseler Es Hengelo  09.00-ca. 20.00 
22 oktober 2017   Hasseler Es Hengelo  10.00-17.00 
 
Regio Senioren Kampioenschappen (RSK) 
26 november 2017   Sportcentrum UT Enschede 09.00-20.00 
 
Regio Jeugd Kampioenschappen (RJK) 
17 februari 2018   Hasseler Es Hengelo  10.00-18.00 
18 februari 2018   Hasseler Es Hengelo  10.00-17.00 
 
Junior Master ELO United (Open Jeugdtoernooi van ELO United in landelijk circuit) 
7 april 2018    Hasseler Es Hengelo  09.30-21.00 
8 april 2018    Hasseler Es Hengelo  10.00-18.00 
 
Regio Team Kampioenschappen (RTK) 
n.t.b. 
 

Genoemde speeltijden zijn onder voorbehoud van het aantal deelnemers 
 

 
 

RCJT Circuit   (jeugd regionaal) 

 
Regio Oost kent al vele jaren een succesvol circuit van jeugdtoernooien. Na ieder toernooi 
wordt op de website van de regio, www.badminton.nl/oost de ranglijst gepubliceerd. Jaarlijks 
worden op het Eindtoernooi, georganiseerd door Stichting Badminton Promotie Oost, de prijzen 
uitgereikt voor de winnaars van de ranglijst. De jeugdtoernooien in 2017-2018 waarvoor je 
punten voor de ranglijst kunt verdienen zijn: 
 
Gerrit Bos Toernooi  ELO United  Hengelo  21 & 22 oktober 2017 
Jeugdtoernooi Didam BC Didam  Didam   23 december 2017 
Nieuwjaarstoernooi  BC Flits  Wierden  6 januari 2018 
Regio Jeugd Kamp.  Regio Oost  Hengelo  17 & 18 februari 2018 
Mosterdstad Toernooi BV Doesburg Doesburg  10 maart 2018 
Achterhoek Open  GBC Poona  Gaanderen  n.t.b. 
Orion Jeugdtoernooi BC Orion  Enschede  n.t.b. 
 
Eindtoernooi Regiotr. St. BPO  Hengelo  2 juni 2018 
Eindtoernooi Opstapcompetitie   Hengelo  2 juni 2018 
 

http://www.badminton.nl/oost
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Junior Master Circuit   (jeugd landelijk) 

 
Het landelijke Junior Master Circuit biedt jeugdige talenten de mogelijkheid om zich aan elkaar 
te meten. Bij toernooien in dit circuit gaat het daarom om meer dan alleen het spelen en winnen 
van wedstrijden zelf. Dit zie je onder andere goed terug door de koppeling van het 
toernooicircuit met de Badminton Schools en Badminton Academies. Binnen het Junior Master 
Circuit worden er alleen ranglijsten samengesteld voor het enkelspel in de leeftijdsgroepen: 
U17, U15, U13 en U11. Bij toernooien worden er wel dubbels en gemengddubbels gespeeld. 
Komend seizoen zal ELO United voor de vierde een jeugdtoernooi organiseren dat deel uit 
maakt van het landelijke Junior Master Circuit. 
Ter afsluiting van het circuit wordt op 20 mei 2017 de Junior Master Finale gespeeld waar de 12 
beste spelers per ranglijst het tegen elkaar opnemen. In oktober van het wordt dan tot slot de 
Junior Master Cup gespeeld tussen de winnaars van de Finale en de winnaars van de ranglijst. 
 

       
 
De Junior Master kalender voor het seizoen 2017-2018 ziet er als volgt uit: 
 
2 – 3 september 2017 (geann.) JM Duinwijck   Haarlem 
14 oktober 2017    Junior Master Cup 2017 Almere (tijdens Dutch Open) 
21 – 22 oktober 2017   JM Amersfoort  Amersfoort 
17 – 18 februari 2018   RJK*    Hengelo 
03 – 04 maart 2018    JM Van Zijderveld  Amstelveen 
10 – 11 maart 2018    JM Hoornse BV  Hoorn 
17 – 18 maart 2018    JM Drachten   Drachten 
24 – 25 maart 2018    JM Almere   Almere 

07 – 08 april 2018   JM ELO United  Hengelo 
14 – 15 april 2018    JM BCRS   Spijkenisse 
21 – 22 april 2018    JM Olympia’56  Tegelen 
05 – 06 mei 2018    JM BECA 2000  Arnhem 
12 – 13 mei 2017    JM Tilburg   Tilburg 
19 mei 2018     JM Finale   Hoofddorp 
 
02 – 03 juni 2018    NJK    Tilburg 
 

* Bij een RJK worden ook punten gehaald voor de Junior Master Ranglijst. 
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RTC Circuit   (senioren) 

 
In navolging van de jeugdtoernooien zijn er ook toernooien voor senioren. Deze kunnen samen 
een RTC circuit vormen. Echter op dit moment is nog niet duidelijk of en hoe de toernooien in 
regio Oost dit seizoen een dergelijk circuit gaan vormen. Voor meer info zie: 
http://www.badminton.nl/oost/toernooien/rtc  
In het komende seizoen hebben we in ieder geval onderstaande senioren toernooien op de 
kalender staan: 
 
RSK Oost  DBV DIOK  Enschede  26 november 2017 
Nieuwjaarstoernooi  BC Flits  Wierden  7 januari 2018 
Gluttel Toernooi  DBV DIOK  Enschede  3 & 4 maart 2018 
49e Koekstadtoernooi  BC IJsselstad Deventer  11 maart 2018 
Greet Pieterse Mix  BC ’t Seepaerd ’s-Heerenberg maart 2018 
Orion toernooi  BC Orion  Enschede  april 2018 
RTK  Regioteam  Doesburg  n.t.b. 
UBC Fred Besselink   UBC   Ulft   3 juni 2018 
 

 
 

JEUGDUITWISSELINGEN – YONEX KIDS GAMES –  
 
Ieder seizoen wordt geprobeert om uitwisselingen te organiseren met verenigingen uit de regio. 
De uitwisselingen die rond of in de schoolvakanties plaatsvinden zijn vooral bedoeld voor jeugd 
die 'nog' niet meedoen aan de competitie of meedoen aan de Opstapcompetitie. 
Aangezien er veel jeugd traint op vrijdag en we hier voldoende ruimte hebben om andere 
verenigingen te kunnen ontvangen wordt onze uitwisseling gespeeld in de Hasseler Es. Op dit 
momenet is de datum nog niet bekend. 
 

     
 

In wedstrijdverband, enkel of dubbel, wordt er vriendschappelijk gespeeld met uiteindelijk een 
winnaar in iedere leeftijdscategorie. Tussen de wedstrijden door worden er speciaal voor dit 
evenement de Kids Games van Badminton Nederland opgebouwd. Verschillende spellen die 
perfect aansluiten op de leeftijd van de doelgroep om zich niet te vervelen wanneer er even niet 
gebadmintond wordt. 
Zodra de voorbereidingen voor de uitwisselingen gaan lopen zullen we je hier uiteraard over 
informeren. 
 

http://www.badminton.nl/oost/toernooien/rtc
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 CLUBKLEDING … 

 
Met ingang van het seizoen 2007-2008 heeft ELO United een heel nieuwe lijn clubkleding. 
Wat zijn de regelingen en hoe kun je aan de clubkleding komen? 
 
Badminton Nederland eist dat een team dat competitie speelt in dezelfde kleding speelt. Als 
vereniging gaan wij daarin mee. Hier bereiken we twee dingen mee: 

1. De leden van de vereniging zijn herkenbaar en de vereniging krijgt, doordat alle leden 
in dezelfde kleding competitie spelen, een professionele uitstraling. 

2. Door grote hoeveelheden kleding af te nemen, hebben wij een gunstige prijs kunnen 
verkrijgen voor onze leden. 

 
Voor wie clubkleding? 
Vanuit Badminton Nederland wordt alleen aan competitiespelers verplicht in clubkleding te 
spelen. Juist vanwege de bovengenoemde punten wordt binnen onze vereniging aan een 
grotere groep clubkleding verplicht gesteld. 
 
 
Senioren 

 Alle senioren dienen competitie te spelen in een clubpolo. Het betreft dan de spelers in 
de bonds-, regiocompetitie en lentecompetitie. Dit geldt tevens voor jeugdspelers in de 
seniorencompetitie. 

 Spelers in de competitie zijn tevens verplicht in een donkerblauw short te spelen. 
Dames mogen ook in een donkerblauw rokje spelen. Shorts en rokjes dienen zelf 
gekocht worden. 

 Extra T-shirts of polo’s en shorts of rokjes kunnen twee maal per seizoen worden 
besteld: augustus/september en januari/februari. 

 Een trainingspak is optioneel. 
 
 
Jeugd 

 Alle jeugdleden zijn verplicht een clubshirt aan te schaffen. Voor meisjes bestaat de 
mogelijkheid om een getailleerde polo tegen meerprijs te nemen. 

 Momenten waarop nieuwe clubbshirts verkregen kunnen worden: september 2017 en 
februari 2018. 

 Extra T-shirts of polo’s en shorts of rokjes kunnen twee maal per seizoen worden 
besteld: augustus/september en januari/februari. 

 Spelers in de jeugdcompetitie zijn tevens verplicht in een donkerblauw short te spelen. 
Meisjes mogen ook in een donkerblauw rokje spelen. Shorts en rokjes dienen zelf 
gekocht worden. 

 Jeugdspelers in de seniorencompetitie zijn verplicht bij de competitie een polo te 
gebruiken. 

 Een trainingspak is optioneel. 
 Nieuwe jeugdleden betalen eenmalig een bedrag van € 33,95. 
 Het is voor alle jeugdleden mogelijk tegen gereduceerd tarief, te weten € 17,50, een 

tweedehands clubshirt aan te schaffen, zolang de voorraad strekt. 
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…VERVOLG CLUBKLEDING 

 
Wat zijn de prijzen? 
Ook wat betreft de kosten voor de kleding wordt er onderscheid gemaakt tussen senioren en 
jeugdspelers. 
 
SENIOREN 
T-shirt (alleen heren model)  € 33,95 
Polo (dames en heren model)  € 36,95 
 
JEUGD 
T-shirt      € 33,95 
polo      € 36,95 
 
Controle op gebruik 
Het Bestuur ziet toe op het juiste gebruik 
van de clubbkleding tijdens de competitie. 
Bij onjuist gebruik of het ontbreken van de 
clubkleding krijgt de desbetreffende speler 
een berisping. Bij herhaling wordt een 
boete opgelegd van € 15,00 per 
overtreding.  
 
Hoe aan te schaffen? 
De competitie spelers hebben reeds de 
mogelijkheid gehad de nieuwe shirts te 
passen. Ook bij de start van het seizoen 
2017-2018 zal er een mogelijkheid zijn 
voor alle leden om kleding te passen en 
eventueel kleding bij te bestellen. Kleding 
passen is mogelijk in de Sporthal Hasseler Es op de vrije speelavond op maandag en de 
tijdens de training op vrijdag. Bestelde kleding zal zo snel als mogelijk geleverd worden. Alle 
nieuwe jeugdleden ontvangen zo spoedig mogelijk na inschrijving een T-shirt. 
 
Meer weten? 
Leden kunnen voor vragen over de clubkleding terecht bij Stefan Blom, penningmeester@elo-
united.nl of 074 – 278 03 40.  
 

 

mailto:penningmeester@elo-united.nl
mailto:penningmeester@elo-united.nl
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CONTRIBUTIE 2017 / 2018 
 
Tijdens de ALV op 19 juni 2017 is de contributie voor 2017-2018 vastgesteld. Ten aanzien van 
het seizoen 2016-2017 zijn er een aantal zaken veranderd. Het overzicht op pagina 2 laat zien 
dat het principe “de gebruiker betaalt” gehandhaafd is. Er zijn zwaardere financiële lasten bij de 
competitiegroep komen te liggen als gevolg van een stijging van de kosten voor het inschrijven 
van teams. Om dit op te kunnen vangen en toch een sociaal gedifferentieerde verdeling aan te 
kunnen houden is de competitiebijdrage verlaagd naar € 5,- per kwartaal, maar de 
bondsbijdrage voor wedstrijdspelers is verhoogd naar € 76,90 per jaar. 
 
Basiscontributie 
Ieder lid betaalt een basiscontributie voor de basisfaciliteiten die aangeboden worden en 
algemene kosten die de vereniging maakt. Senioren betalen € 48,00,- per kwartaal. Hiervoor 
kunnen ze drie maal per week gebruik maken van de vrijspeelmogelijkheden (maandagochtend, 
maandagavond en donderdagavond). Jeugdleden betalen € 37,00 per kwartaal. Hieronder valt 
één verenigingstraining van één uur per week. 
 

 
 
Trainings- en competitietoeslag 
Voor deelname aan extra activiteiten wordt vervolgens een bedrag in rekening gebracht, 
passend bij de kosten. Zo betalen spelers die seniorentraining hebben € 20,- of € 65,- per 
kwartaal extra, al naar gelang het soort en aantal trainingen. Voor spelers binnen de 
jeugdtraining met meer dan één training geldt een vergelijkbare toeslag. In dit geval € 30,- per 
kwartaal. Jeugdspelers die training hebben bij een seniorengroep betalen dus de jeugd 
basiscontributie en de senioren trainingstoeslag. Ook zal er voor spelers in de 
seniorencompetitie (senioren én jeugd) een toeslag worden berekend van € 5,-. 
 
Bijdrage Clubkleding Jeugd 
Nieuwe jeugdleden ontvangen automatisch een clubshirt. De kosten hiervoor bedragen 
éénmalig € 33,95. 
 
Betalen per maand of zelf overmaken. 
Het is ook mogelijk de contributie per maand te voldoen. Hiervoor wordt dan € 1,50 per maand 
extra in rekening gebracht. Wie geen gebruik wenst te maken van automatische incasso kan 
per factuur betalen. Hiervoor wordt € 2,50 per factuur extra in rekening gebracht. Wie graag de 
contributie per maand wil voldoen of geen gebruik wenst te maken van automatische incasso 
kan hierover met de penningmeester contact opnemen. 
 
Het volledige overzicht van bedragen is te vinden op pagina 2 van dit boekje en natuurlijk op de 
website: www.elo-united.nl. 
 

http://www.elo-united.nl/
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BONDSBIJDRAGE PER 1 JANUARI 2017 

 
Sinds 2012 is er veel gewijzigd rond de bijdrage aan Badminton Nederland. Met ingang van 
2014 kennen we een systeem waarbij de verenigingen aangeslagen worden met de volgende 
bijdragen: een vaste bijdrage per vereniging, een bijdrage per lid en bijdrage per team dat 
deelneemt aan de competitie. 
Op de ledenvergaderingen van april en juni 2014 is er gesproken hoe de bondsbijdrage moet 
worden doorberekend aan de individuele leden van onze vereniging. Voor 2017 is hier de 
volgende verdeling uit gekomen: 
 
Bondsbijdrage voor senioren en jeugd recreanten  € 17,50 
Bondsbijdrage voor spelers in de jeugdcompetitie  € 22,55 
Bondsbijdrage voor spelers in de seniorencompetitie  € 76,90 
 
Het is nog niet bekend welke tarieven Badminton Nederland voor 2018 gaat hanteren. Hierover 
wordt naar verwachting in oktober 2017 tijdens de bondsvergadering een besluit over genomen. 
 

 
 

DIGITALE BONDSPAS 

 
In januari 2018 ontvangen alle leden een nieuwe bondspas. Dit zal geen pas zijn van het 
formaat bankpas, maar een digitale bondspas die per e-mail door Badminton Nederland zal 
worden verstuurd. Hierbij zal het e-mailadres gebruikt worden dat reeds bij de vereniging 
bekend is. Leden waarvan geen e-mailadres bekend is, ontvangen de nieuwe digitale bondspas 
via de vereniging. Mocht je tussentijds een nieuwe bondspas nodig hebben, stuur dan een 
mailtje naar ledenadministratie@elo-united.nl en je krijgt een nieuwe pas toegestuurd. 
 

 
 

JAARLIDMAATSCHAP 
 
Op de Ledenvergadering van 19 juni 2017 is besloten het Huishoudelijk Reglement aan te passen 
op het punt van het lidmaatschap. 
In het verleden bestond de mogelijkheid om het lidmaatschap per kwartaal te beëindigen. Met de 
wijziging is dat nu niet meer mogelijk en kan het lidmaatschap uitsluitend aan het einde van het 
seizoen, dus per 1 juli, worden beëindigd. Er wordt dus in de praktijk gewerkt met een 
jaarlidmaatschap. De betaling van de contributie is niet gewijzigd en blijft per kwartaal. 
 
De achtergrond bij deze aanpassing heeft te maken met de begroting. De begroting wordt voor een 
geheel seizoen dat loopt van 1 juli t/m 30 juni opgesteld. Voor deze periode worden ook 
verplichtingen aangegaan zoals de huur van zalen en aanstellingen van trainers. Aan de 
inkomstenkant staat de contributie, waarbij het totale bedrag verdeeld over 4 kwartalen wordt 
geïncasseerd bij de leden.  
Door de lidmaatschapsduur gelijk te laten lopen met het seizoen zijn de inkomsten en uitgaven 
beter op elkaar aan gesloten. 
 

 
 

mailto:ledenadministratie@elo-united.nl
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WEEK VAN HET BADMINTON     - 9 t/m 17 SEPTEMBER 2017 - 
 

Badminton Nederland organiseert voor de zesde keer de Week van het Badminton.Deze vindt 
plaats van 9 tot en met 17 september 2017 en in deze week laten Badminton Nederland en 
haar badmintonverenigingen met open dagen zien hoe stoer, snel en gezond de 
badmintonsport is, maar ook hoe leuk en gezellig het is bij de badmintonvereniging. 
 
ELO United haakt met een aantal activiteiten aan bij de Week van het Badminton. Zo zal al op 
maandag 18 september het Introducétoernooi (zie onderstaand) worden gehouden voor 
senioren en introducés. Meer informatie hierover zal bij de start van het seizoen aan de spelers 
worden uitgedeeld. 
 
Voor de jeugd zal er in oktober een kennismakingsactiviteit plaats vinden. Op donderdag 5 en 
vrijdag 6 oktober zal er tijdens de trainingsmomenten een Vriendjes-en-Vriendinnetjes-
Toernooi worden gehouden. In september volgt hier meer informatie over. 
 

 
 

INTRODUCÉTOERNOOI    - 18 SEPTEMBER 2017 - 

 
Op maandag 18 september zal er tijdens de vrijspeelavond in de Hasseler Es vanaf 20.00 een 
introducétoernooi worden gehouden. Alle spelers kunnen een introducé meenemen met wie ze 
samen aan het “toernooi” deelnemen. 
Het toernooi zelf zal op informele wijze worden gehouden, zodat er op een ontspannen manier 
kennis gemaakt kan worden met de badmintonsport. 
 

 
 
Voor alle deelnemers zal er een racket klaar liggen om die avond te lenen. 
Opgave vooraf is niet noodzakelijk. Inschrijven kan vanaf 19.45 in de zaal. 
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SENIOREN BEGINNERS, DOE NU OOK MEE, START! 

 
Wegens succes geprolongeerd. In de eerste 
helft van het seizoen zal er weer een serie 
van 12 trainingen worden gegeven speciaal 
voor nieuwe recreanten. Voor slechts € 32,00 
en zonder direct lid te worden kan men 
kennis maken met badminton. De trainingen 
worden gegeven op maandagavond in de 
Hasseler Es van 19.30 tot 20.30. Op een 
prettige informele manier zal er aandacht 
worden gegeven aan de basisslagen en de 
basisregels voor wedstrijden. Wilt u zelf mee 
doen of kent u mensen in uw omgeving die 
graag eens mee zouden willen slaan, vraag 
dan op een van de speelavonden (vanaf 4 
september) naar Aswin of Elles. Voor verdere vragen kun je ook contact opnemen met ELO 
United via info@elo-united.nl of door te bellen met 074 – 277 15 83 
 
De data: 25 september, 2, 9, 16, 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november, 4, 11 & 18 december 

 

 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

mailto:info@elo-united.nl
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VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2017 / 2018 
 
Herfstvakantie  week 43:  ma. 23 oktober 2017 t/m zo. 29 oktober 2017 
Kerstvakantie  week 52 & 1:  ma. 25 december 2017 t/m zo. 7 januari 2018 
Voorjaarsvakantie  week 9:  ma. 26 februari 2018 t/m zo. 4 maart 2018 
Meivakantie   week 18 & 19: vr. 27 april 2018 t/m zo. 13 mei 2018 
Zomervakantie  week 30 t/m 35: ma. 23 juli 2017 t/m zo. 2 september 2018 
 
1e kerstdag   maandag 25 december 2017 
2e kerstdag   dinsdag 26 december 2017 
Oudejaarsdag  zondag 31 december 2017 
Nieuwjaarsdag  maandag 1 januari 2018 
Goede Vrijdag  vrijdag 30 maart 2018 
1e paasdag   zondag 1 april 2018 
2e paasdag   maandag 2 april 2018 
Koningsdag   vrijdag 27 april 2018 
Hemelvaartsdag  donderdag 10 mei 2018 
1e pinksterdag  zondag 20 mei 2018 
2e pinksterdag  maandag 21 mei 2018 
 
Bron: Ministerie OC&W, op basis van basisonderwijs 
Regio Noord 
 

 
 
 
 

TRAININGSGROEP MAANDAG HENGELO ASPIRANTEN 18.30 – 19.30 uur 

Bas van der Meulen 
Bart Vossebeld 
Oscar Wulferink 
Yorrit Bos 
Niels ten Brinke 
Kyra Grutterink 
Sem Heubach 
Nikki de Graaf 
Milou Holleman 
Nicole Oude Heuvel 
Alicia Halman 
David Yntema 
Stijn Wigger 
Michiel Markus 
Reace Sterrenburg 
Jop van Assen 
 

Eerste training: 

4 september 2017 

Laatste training: 

11 juni 2018 

Geen training op: 

23 oktober, 25 december 2017, 1 januari, 26 februari, 2, 30 
april, 7, 21 mei 2018 
  

Sporthal: 

Hasseler Es 
 

Trainer: 

Elles Horselenberg 
elles@live.com 
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TRAININGSGROEP MAANDAG HENGELO JEUGDSELECTIE 18.30 – 20.00 uur 

Luka Nieuwenhuis 
Jesper van Schoonhoven 
Janoa Kreijzer 
Kaj Markus 
Merlinn van Schoonhoven 
Bas Koebrugge 
Wiebe van Grouw 
Stijn Tempelman 
Alyssa Slots 
Anne-Fleur Kwakkenbos 
Merel van ’t Hul 
Bas Breukelman 
Hugo Oudenaarden 
Yasmin Schriemer 
Esmee Holleman 

Eerste training: 

4 september 2017 

Laatste training: 

11 juni 2018 

Geen training op: 

23 oktober, 25 december 2017, 1 januari, 26 februari, 2, 30 
april, 7, 21 mei 2018 
 

Sporthal: 

Hasseler Es 
 

Trainer: 

Harm van Schaik 
h.p.vschaik@gmail.com 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAININGSGROEP MAANDAG HENGELO SEN. SELECTIE 20.00 – 21.30 uur 

Lotte Eulderink 
Ylva Leuftink 
Martijn Jannink 
 
+ de spelers van de  
teams 1 t/m 5 
 

Eerste training: 

4 september 2017 

Laatste training: 

11 juni 2018 

Geen training op: 

23 oktober, 25 december 2017, 1 januari, 26 februari, 2, 30 
april, 7, 21 mei 2018 
 

Sporthal: 

Hasseler Es 
 

Trainer: 

Harm van Schaik 
h.p.vschaik@gmail.com 
 

 
 

 
 

 

Doordat de Jeugdselectie en de Seniorenselectiegroepen op zowel maandag als donder-
dag elkaar opvolgen kan er lopende het seizoen een uitwisseling/doorstroom van spelers 
plaatsvinden. Dit zal door de trainers met de desbetreffende spelers worden besproken. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKXWteLBrscCFYRAGgodW3sDWQ&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fpub%2Fharm-van-schaik%2F58%2F60%2F552&ei=M_zQVeXwMISBadv2jcgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFpwbkuQO--6aKsJQ4LqfWRKZdWIg&ust=1439845760670400
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKXWteLBrscCFYRAGgodW3sDWQ&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fpub%2Fharm-van-schaik%2F58%2F60%2F552&ei=M_zQVeXwMISBadv2jcgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFpwbkuQO--6aKsJQ4LqfWRKZdWIg&ust=1439845760670400
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TRAININGSGROEP MAANDAG HENGELO RECR. A / REGIO 20.30 – 21.30 uur 

 
Luuk Beune 
Ton Beune 
Suzanne Bevers 
Stefan Blom 
Arnout Bulten 
Paul Burink 
Steven Dijkers 
Judith ten Dolle 
Silke Essens 
Stephan Hampsink 
Ruud Jeurissen 
Marlies Katgert 
Astrid Kuijper 
Tom Morsink 
Arend Pinkster 
 

Eerste training: 

4 septmber 2017 

Laatste training: 

11 juni 2018 

Geen training op: 

23 oktober, 25 december 2017, 1 januari, 26 februari, 2, 30 
april, 7, 21 mei 2018 
 

Sporthal: 

Hasseler Es 
 

Trainer: 

Elles Horselenberg 
elles@live.com 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRAININGSGROEP DONDERDAG HENGELO JEUGD S’BEEK 17.30 – 18.30 uur 

Sharon Slots 
Tom Koebrugge 
Julie Pauwels 
Merel van Grouw 
Esmee Blom 
Oscar van ‘t Riet 
Tess Bruggink 
Lucas Hampsink 

Eerste training: 

7 september 2017 

Laatste training: 

14 juni 2018 

Geen training op: 

26 oktober, 28 december 2017, 4 januari, 1 maart, 3, 10 mei 
2018 
 

Sporthal: 

Slangenbeek 
 

Trainer: 

Harm van Schaik 
h.p.vschaik@gmail.com 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Maandag 25 september 2017 gaat 
voorafgaand vanaf 19.30 de 

recreantengroep voor beginnende 
spelers lopen (START). Dit is een 

introductiecursus van 12 lessen. Info 
en aanmelding bij Aswin of Elles 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKXWteLBrscCFYRAGgodW3sDWQ&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fpub%2Fharm-van-schaik%2F58%2F60%2F552&ei=M_zQVeXwMISBadv2jcgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFpwbkuQO--6aKsJQ4LqfWRKZdWIg&ust=1439845760670400
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TRAININGSGROEP DONDERDAG HENGELO ASPIRANTEN 18.30 – 20.00 uur 

Bas van der Meulen 
Bart Vossebeld 
Oscar Wulferink 
Yorrit Bos 
Niels ten Brinke 
Kyra Grutterink 
Sem Heubach 
Nikki de Graaf 
Milou Holleman 
Nicole Oude Heuvel 
Alicia Halman 

Eerste training: 

7 september 2017 

Laatste training: 

14 juni 2018 

Geen training op: 

26 oktober, 28 december 2017, 4 januari, 1 maart, 3, 10 mei 
2018 
 

Sporthal: 

Slangenbeek 

 

Trainer: 

Aswin Koebrugge 
aswin.koebrugge@gmail.com  
 
 

 
 

 

 
 

TRAININGSGROEP DONDERDAG HENGELO JEUGD SEL. 18.30 – 20.00 uur 

Luka Nieuwenhuis 
Jesper van Schoonhoven 
Janoa Kreijzer 
Kaj Markus 
Merlinn van Schoonhoven 
Bas Koebrugge 
Wiebe van Grouw 
Stijn Tempelman 
Alyssa Slots 
Anne-Fleur Kwakkenbos 
Merel van ’t Hul 
Bas Breukelman 
Hugo Oudenaarden 
Yasmin Schriemer 
Esmee Holleman 

Eerste training: 

7 september 2017 

Laatste training: 

14 juni 2018 

Geen training op: 

26 oktober, 28 december 2017, 4 januari, 1 maart, 3, 10 mei 
2018 
 

Sporthal: 

Slangenbeek 
 

Trainer: 

Harm van Schaik 
h.p.vschaik@gmail.com 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Doordat de Jeugdselectie en de Seniorenselectiegroepen op zowel maandag als donder-
dag elkaar opvolgen kan er lopende het seizoen een uitwisseling/doorstroom van spelers 
plaatsvinden. Dit zal door de trainers met de desbetreffende spelers worden besproken. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKXWteLBrscCFYRAGgodW3sDWQ&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fpub%2Fharm-van-schaik%2F58%2F60%2F552&ei=M_zQVeXwMISBadv2jcgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFpwbkuQO--6aKsJQ4LqfWRKZdWIg&ust=1439845760670400
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TRAININGSGROEP DONDERDAG HENGELO SEN. SELECTIE  20.00 – 21.30 uur 

 
Arend Pinkster 
Lucas Corstjens 
Hans van Dam 
Ylva Leuftink 
Martijn Jannink 
 
+ de spelers van de  
teams 1 t/m 5 
 
 

Eerste training: 

7 september 2017 

Laatste training: 

14 juni 2018 

Geen training op: 

26 oktober, 28 december 2017, 4 januari, 1 maart, 3, 10 mei 
2018 
 

Sporthal: 

Slangenbeek 
 

Trainer: 

Harm van Schaik 
h.p.vschaik@gmail.com 
 

 
 

 
 

 

 
 

Jeugd, mei 1990 

         
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKXWteLBrscCFYRAGgodW3sDWQ&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fpub%2Fharm-van-schaik%2F58%2F60%2F552&ei=M_zQVeXwMISBadv2jcgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFpwbkuQO--6aKsJQ4LqfWRKZdWIg&ust=1439845760670400
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TRAININGSGROEP VRIJDAG HENGELO HASSELER ES 17.00 – 18.15 uur 

Sharon Slots 
Tom Koebrugge 
Julie Pauwels 
Merel van Grouw 
Esmee Blom 
Oscar van ‘t Riet 
Tess Bruggink 
Lucas Hampsink 

Eerste training: 

8 september 2017 

Laatste training: 

15 juni 2018 

Geen training op: 

27 oktober, 29 december, 5 januari, 2, 30 maart, 27 april, 4, 
11 mei 2018 
 

Sporthal: 

Hasseler Es 
 

Trainer: 

Harm van Schaik 
h.p.vschaik@gmail.com 
 

 
 

 
 

 
 

TRAININGSGROEP VRIJDAG HENGELO EXTRA 18.15 – 20.00 uur 

David Yntema 
Stijn Wigger 
Michiel Markus 
Reace Sterrenburg 
Jop van Assen 
 
Deze groep wordt lopende 
september verder aangevuld 
met spelers uit de aspirant en 
selectiegroepen die extra willen 
trainen. 

Eerste training: 

8 september 2017 

Laatste training: 

15 juni 2018 

Geen training op: 

27 oktober, 29 december, 5 januari, 2, 30 maart, 27 april, 4, 
11 mei 2018 
 

Sporthal: 

Hasseler Es 
 

Trainer: 

Harm van Schaik 
h.p.vschaik@gmail.com 
 

 
 

 
 

 
 
 

Indien er vragen of opmerkingen zijn over de indeling van de trainingsgroepen zoals 
hierboven genoemd, kunnen jullie contact opnemen met Aswin of Harm info@elo-

united.nl. Bij de start van het seizoen zal gekeken worden of er wijzigingen wenselijk of 
noodzakelijk zijn. De trainingen gaan in principe van start volgens bovenstaande 

indeling. 
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VRIJSPELEN OP DONDERAVOND IN DE SLANGENBEEK 

 
Het afgelopen seizoen heeft de tweede vrije speelavond op vrijdag in de Slangenbeek 
plaatsgevonden. Een vaste maar kleine groep spelers heeft hiervan gebruik gemaakt. Het is dus 
wenselijk de tweede vrije speelavond te blijven aanbieden. Echter de opzet van de vrijdagavond 
bracht wel redelijk wat extra kosten met zich mee. Er is daarom besloten om de extra speelavond 
aan te beiden op de donderdagavond in de Slangenbeek van 20.00 tot 21.30. Hierbij is er tevens de 
mogelijkheid om al eerder (vanaf 18.30 te beginnen). 
Op de donderdagavonden vinden er trainingen plaats, maar niet alle banen in de zaal zijn hierbij 
nodig. Er kan dus op goede wijze een combinatie gemaakt worden tussen training en vrij spelen, 
zoals we dat al enige tijd ook op de maandag in de Hasseler Es doen. 
 

 
 

ENSCHEDE MARATHON    - 22 APRIL 2018 - 
 
Ieder jaar in april wordt in Enschede en omgeving de Enschede Marathon gelopen. ELO United 
is al meerdere jaren aan dit evenement verbonden door een verzorgingspost langs het parcours 
te bemensen. Ook het komende jaar zullen wij weer van de partij zijn. Op de inmiddels vaste 
plek langs de route, aan de Lossersestraat, zullen wij de lopers ondersteunen en voorzien van 
water, sportdrank, banaan en de benodigde verfrissing. 
 
Help ook mee en noteer de datum alvast in je agenda. Begin 2017 zullen we alle leden nader 
informeren over de marathon, onze taken en hoe je je kunt opgeven als vrijwilliger. 
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TOERNOOI WRSH 
 

 

Wijk Recreatie Sportvereniging Hasseler Es 
 

WRSH 
organiseert 

RECREANTEN DUBBEL TOERNOOI 
 
 
 Wanneer: donderdag 21 sept  
 Tijd:  20.00 tot 22.00 uur 
 Waar: sporthal hasseler es 
  H. Woodstraat 60 - Hengelo 

 
 

Eigen shuttles meenemen!!! 
Deelname is gratis.  
Vooraf geen inschrijving. 
Voor vragen bellen naar 

          Elles mobiel 06-13197472 
 
 

 

 


